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TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ 

 

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 6 – HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2017 – 2018 

(Đề cƣơng chỉ mang tính chất tham khảo)  

 

Câu 1: Trình bày diễn biến, kết quả cuộc khởi nghĩa Bà Triệu? 

* Diễn biến khởi nghĩa Bà Triệu:  

- Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hóa). 

- Bà Triệu lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các thành, ấp của quân Ngô. Làm quân 

Ngô rất lo sợ. 

- Nhà Ngô cử Lục Dận đem 6000 quân sang đàn áp. 

* Kết quả: Cuộc khởi nghĩa bị thất bại. Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Thanh Hóa). 

Câu 2: Nƣớc Vạn Xuân đƣợc thành lập nhƣ thế nào? Tại sao Lý Bí đặt tên 

nƣớc là Vạn Xuân? 

- Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế). 

- Đặt tên nước là Vạn Xuân. 

- Dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), đặt niên hiệu là Thiên Đức 

(đức trời). 

- Thành lập triều đình với hai ban văn, võ. 

*Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân vì mong muốn cho đất nước được thái bình, 

nhân dân sống trong cảnh ấm no, hạnh phúc. 

Câu 3: Trình bày những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phƣơng 

Bắc đối với dân ta trong thời Bắc thuộc nhƣ thế nào? Chính sách thâm hiểm 

nhất của họ là gì? 

 - Chính sách đàn áp: 
+ Biến nước ta thành quận, huyện của Trung Quốc 
+ Chia nhỏ nước ta và đưa người Hán sang cai trị đến cấp huyện. 

+ Dùng mọi thủ đoạn: lực lượng quân sự, mua chuộc, chia rẽ. 

 - Chính sách bóc lột: Bắt dân ta phải nộp thuế, nộp cống và đi lao dịch 
 - Chính sách đồng hóa: 

+ Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta 

+ Bắt dân ta phải tuân theo phong tục tập quán và luật pháp của họ. 

Chính sách thâm hiểm nhất là chính sách đồng hóa. 
Câu 4: Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên ta đã để lại những gì? 

Là học sinh em cần làm gì để bảo vệ thành quả đó?  

* Hơn 1.000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên ta đã để lại:  

   - Lòng yêu nước.  

   - Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước. 

   - Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hoá dân tộc.  

* Học sinh cần phải bảo vệ thành quả: 

   - Học thật tốt để biết được lịch sử dân tộc, vận dụng những kiến thức đã học vào 

thực tiễn, bởi vì “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”, trở thành người có ích cho đất 

nước sau này.  
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  - Tuyên truyền bảo vệ và phát huy những giá trị văn hoá mà ông cha ta đã giầy 

công xây dựng.  

Câu 5: Những việc làm của Khúc Thừa Dụ đã chấm dứt trên thực tế ách thống 

trị của phong kiến phƣơng Bắc ? 

- Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ được 2 năm thì mất (907), con là Khúc Hạo lên 

thay đã tiến hành những công việc sau:  

+ Đặt lại các khu vực hành chính.  

+ Cử người Việt vào bộ máy chính quyền.  

+ Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc.  

+ Lập lại sổ hộ khẩu.  

 - Những việc làm của họ Khúc chứng tỏ người Việt tự cai quản và tự quyết định 

tương lai của mình, chấm dứt trên thực tế ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, 

bước đầu xây dựng và củng cố nền tự chủ đất nước.  

Câu 6: Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiếg thắng Bạch 

Đằng năm 938 ? 

  *Diễn biến: 
- Cuối 938, đoàn thuyền quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào vùng 

biển nước ta.          

- Quân ta ra đánh nhử địch vào cửa sông Bạch Đằng.  

- Khi nước triều bắt đầu rút, quân ta dốc toàn lực lượng tấn công.    

- Quân Nam Hán rút chạy, thuyền xô vào cọc nhọn, Hoằng Tháo bị giết tại trận. 

Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi.   

*Ý nghĩa: 
- Chiến thắng Bạch Đằng chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn một nghìn năm của 

bọn phong kiến phương Bắc. 

- Khẳng định nền độc lập lâu dài của Tổ quốc. 
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